
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
CONCORRÊNCIA N.º 015/2016 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00641.11.07.611.2016. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
Gestão plena do Sistema de Iluminação Pública e Gerenciamento do Sistema Elétrico dos 
Prédios Públicos do Município com fornecimento de mão de obra e materiais, 
compreendendo: 1. Gestão de Energia Elétrica do Sistema de Iluminação Pública; 2. 
Implantação e Manutenção do Sistema de Atendimento de Demandas da Iluminação 
Pública SADIP; 3. Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial do sistema de 
Iluminação Pública; 4. Cadastro Geo-referenciado da Iluminação Pública; 5. Implantação 
do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública; 6. Gerenciamento do 
Sistema Elétrico dos Prédios Públicos; 7. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e 
Decorativa do Sistema de Iluminação Pública e dos Prédios Públicos; 8. Outros Serviços 
Técnicos Especializados; 9. Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 

ESCLARECIMENTO II 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da 
licitação acima mencionada, informamos: 
 
Pergunta 01: 
 
(...) 
 
Com relação a Concorrência em referência solicitamos a V.Sa o seguinte esclarecimento. 
 

� É exigência do Edital de Licitações: 
 

8.2.4 Qualificação Técnica 
 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas 
cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas 
e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos 
serviços. 
 

d.1) A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada 
um, acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data 
posterior à publicação do edital. 
 
Entendemos que a Equipe Técnica deverá, ser formada por pessoas que possuem 
curso de nível técnico ou superior (Nesta caso seriam formados pelos 
Eletrotécnicos, Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiros), entretanto, a 
Equipe descrita no item 16 - Anexo I - Projeto Básico, considera como equipe 
técnica, outras funções que não possuem cursos técnicos ou superior. 

 
Perguntamos: Quais são os componentes da Equipe Técnica deverá constar nesta relação? 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
 
Resposta 01:  
 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participar da 
licitação acima mencionada: 
 

A equipe técnica será composta de acordo com a exigência do subitem 8.2.4 – Qualificação 
Técnica, conforme descrita abaixo e comprovada através de uma das formas seguintes: 
 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista 
para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) Engenheiro Eletricista, 
01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança do 
Trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional 
competente, para atuar como responsável técnico de suas respectivas 
áreas (modelo de indicação anexo VII deste edital), numa das formas a 
seguir: 

 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 
permanente; 

 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a 
data de abertura das propostas, com firma reconhecida das partes. 

 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma 
reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes 
da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a 
vencedora. 

(...)  
 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas 
cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, 
máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida 
e eficiente dos serviços.  
 

No que tange a exigência do mencionado subitem, alínea “d.1”, está 
deverá atender a exigência da equipe técnica em conformidade da 
exigência descrita na mesma. Ou seja, em conformidade com o subitem 
8.2.4, alínea “b” do instrumento convocatório. 
 

d.1) A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional 
de cada um, acompanhada de declaração autorizando a indicação de 
seus nomes, com data posterior à publicação do edital 

 

 
A Equipe Técnica descrita no item 16 - Anexo I - Projeto Básico, refere-se à equipe para 
execução dos serviços e será composta conforme descrição abaixo: 
 



16.7.EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS 
  
A CONTRATADA deverá dispor de seguinte equipe técnica mínima para atendimento ao 
contrato. 
  
Equipamento: 
  
I – 1 caminhão equipado com guindauto munck e capacidade mínima de 6 toneladas de 
carga; 
II – 2 caminhões equipados com sistema de elevação, tipo cesto aéreo isolado, alcance 
vertical mínimo de 10metros; 
III – 1 Plataforma Articulada com alcance mínimo de 19m de altura de trabalho, cesto 
isolado; 
IV – 2 veículos pequenos equipado com suporte para porta escada. 
  

Os veículos deverão este em conformidade com a NR-12, anexo 12. 
  
Pessoal: 
  
I – 1 Engenheiro Eletricista 
II –1 Eletrotécnico 
III – 8 Eletricistas 
IV – 2 Atendentes Call Center 
V – 1 Almoxarife 
VI – 2 Porteiros 
VII – 4 Motoristas 
VIII– 1 Técnico de Segurança do Trabalho 
 
Camaçari, Bahia, 25 de outubro de 2016 
 
  
Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente da COSEL OBRAS 
 


